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�wiczenie A1

Podczas wyci�gania kart z pudełka zawodnik S upuszcza na stół �K tak, �e
jest dla wszystkich widoczny.
(Je�eli s�dzia powie o karcie przygwo�d�onej, przeciwnik prosi o wyja�nienie
co to oznacza).

A)
Turniej teamów. Rozdanie nie było jeszcze grane na drugim stole.
E obejrzał karty, ale W i N jeszcze nie wyci�gn�li swoich z pudełka.

B)
Turniej par, 7 runda.
W i E rozpocz�li rozkładanie kart, ale N jeszcze nie obejrzał swoich.

C)
Turniej teamów. Rozdanie nie było jeszcze grane na drugim stole.
W tym przypadku S upuszcza �8. N obejrzał karty, ale W i E jeszcze nie
wyci�gn�li swoich z pudełka.
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�wiczenie A2

N E S W
1♠ 1♣

S wzywa s�dziego.
(Para WE gra Wspólnym J�zykiem 2000, otwarcie 2♣ Precision.)

A)
Zawodnik E ma kart� ♠K76 �108 ♦A1083 ♣KDW8.
Nie zauwa�ył otwarcia. S nie akceptuje odzywki niewystarczaj�cej.

B)
Zawodnik E ma kart� ♠K76 �108 ♦A1083 ♣KDW8.
Podczas interwencji, S prosi o przedstawienie wszystkich konsekwencji i
decyduje si� na zaakceptowanie odzywki niewystarczaj�cej. Licytacja toczy
si� dalej:

N E S W
1♠ 1♣ 1� pas
2� pas pas pas

Wynik: 8 lew.
Poniewa� S miał fit pikowy przy czterech kierach, wszyscy na sali licytowali
2♠, które było bez jednej. Strona WE czuje si� pokrzywdzona i po rozdaniu
wzywa s�dziego.

C)
Tym razem E posiada kart�: ♠K1076 �5 ♦A10 ♣KDW873.
Chciał zalicytowa� 2♣, ale „wyci�gn�ło mu si� zbyt mało” z kasety
licytacyjnej.
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�wiczenie A3

♠DW3
♥A42
♦W76
♣AW62

N
W E

S

♠10986
♥DW8763
♦2
♣D9

♠K5
♥10
♦AD10954
♣10542

♠A742
♥K95
♦K83
♣K87

S rozgrywa 3BA. Wist ♦2, ze stołu ♦6.

A)
Zawodnik E chciał zagra� ♦9, ale wyci�gaj�c odpowiedni� kart� upu�cił na
stół ♦5. S�dzia!

B)
Zawodnik E chciał zagra� ♦9, ale wyci�gaj�c odpowiedni� kart� upu�cił na
stół ♦D. S�dzia!

C)
Zawodnik E doło�ył ♦9, ale razem z ni� na stół spadła ♦D. S�dzia!


